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SINH HOẠT HÀNG THÁNG 

Trường huấn luyện : 

Chúa nhật 13/12/2015 : 14g30—17g00 

Ultreya Giáng Sinh  

Chúa nhật 27/12/2015 : 14g30—18g00 

Thưa Quý Anh Chị Cursillistas thân mến, 

Liên quan đến ơn gọi, sứ vụ, mục đích, hay nói cách khác, bản chất của Phơng 

Trào Cursillo chúng ta, đã có nhiều văn bản tài liệu của Giáo Hội, của Công Đồng 

Vatican II mà chúng ta đang kỷ niệm ngày công bố. Tài liệu gần đây nhất được 

Thánh Gioan-Phaolô II công bố cách đây 25 năm, ngày 30/12/1988 là Tông Huấn 

Người Tín Hữu Giáo Dân (CHRISTIFIDELES LAICI). Mở đầu tông huấn, Đức 

Thánh Cha đã viện dẫn dụ ngôn Vườn Nho của Thiên Chúa được kể trong 

chương 20, Tin Mừng thánh Mátthêu. Lời mời gọi vào làm vườn nho cho Người 

không phải chỉ được đưa ra lúc đầu ngày, mà suốt từ sáng đến chiều. Lời mời 

gọi này không chỉ dành cho những thợ chuyên nghiệp, những chức sắc, những 

đấng bậc trong Giáo Hội mà dành cho tất cả mọi người tín hữu giáo dân. Vườn 

nho của Thiên Chúa không chỉ là một mảnh đất nhỏ bé, mà nó mênh mông bao 

trùm lên toàn thế giới. Lời kêu gọi của Thiên Chúa làm nổi bật phẩm giá, vai trò 

và sứ vụ người tín hữu giáo dân trong Giáo Hội. Người Cursillistas trước hết phải 

là một người tín hữu giáo dân đích thực.  

Cũng trong những ngày tháng 11 này, Giáo Hội kỷ niệm 50 năm Sắc Lệnh Công Đồng về 

Tông Đồ Giáo Dân (APOSTOLICAM ACTUOSITATEM), được Chân phước Giáo Hoàng 

Phaolô VI công bố ngày 18/11/1965. Sắc lệnh khằng định "Giáo Hội được thiết lập nhằm 

mở rộng vương quốc Chúa Kitô trên khắp địa cầu, để tôn vinh Thiên Chúa Cha và làm 

cho mọi người được tham dự vào công trình cứu độ" và chúng ta cũng biết Chúa Giêsu 

Kitô đã giao cho các Tông Đồ và hiểu rộng ra, là các vị kế thừa các ngài để đi rao truyền, 

dạy dỗ, thánh hóa và cai quản Giáo Hội. Nhưng văn kiện Tông Đồ Giáo Dân nói rõ :"Giáo 

dân thực thi các hoạt động tông đồ để rao giảng Tin Mừng và thánh hoá con người… Tính 

cách đặc thù của bậc giáo dân là sống giữa thế gian và giữa các công việc trần thế, họ 

được Thiên Chúa mời gọi để nhiệt thành thực thi việc tông đồ với tinh thần Kitô hữu như 

chất MEN thấm vào thế giới". Nếu nhớ lại những gì xẩy ra với chúng ta trong Khóa Ba 

Ngày thì chúng ta sẽ thấy rõ Ba Ngày Cursillo quả là một Lễ Hiện Xuống, Chúa Thánh 

Linh đã đổ xuống tràn đầy ân sủng cho chúng ta để biến chúng ta trở thành những "tông 

đồ giáo dân", những chiến sĩ của Chúa Kitô Vua Vũ Trụ, Vua Vinh Thắng ! 

Hồi đầu tháng 11 vừa qua, Giáo Hội đã mừng lễ kỷ niệm 50 Hiến Chế Mục Vụ Vui Mừng 

và Hy Vọng (Gaudium et spes). Đây là văn kiện vô cùng quan trọng. Nó được công bố 

ngày 08/12/1965, ngày cuối cùng của Công Đồng Vatican II, xác định vị trí của Giáo Hội 

và các Kitô hữu trên thế giới ngày nay. Nó đã đề cập đến các đề tài mà đến nay vẫn 

mang tính thời sự như : phẩm giá con người, tìm kiếm một mô hình kinh tế mới, thách đố 

di dân, tác động của những kỹ thuật mới trên quan hệ Phúc Âm và văn hóa, quyền lãnh 

đạo chính trị. Buổi lễ trọng thể ngày 06/11 đã kết thúc một cách rất ý nghĩa là Bản Hiến 

Chế này đã được trao lại cho một phái đoàn giới trẻ. 

Chúng ta đang trải qua tháng 11/2015 với rất nhiều biến cố, trong đó có ngày Lễ Chúa 

Kitô Vua là lễ bổn mạng của Phong Trào Cursillo Âu Châu. Đây là dịp nhắc nhở chúng ta 

về nhiệm vụ người chiến sĩ Tông Đồ Giáo Dân mở mang nước Chúa Kitô. Bước vào Mùa 

Vọng, chúng ta trông chờ Ơn Cứu Độ trong mầu nhiệm Ngôi Hai Giáng Sinh để chuộc tội 

cho thiên hạ. Mong rằng chúng ta, trước khi dọn hang đá, cây thông, nhà cửa, ăn tiệc 

Noel, hãy dọn dẹp sạch sẽ căn nhà linh hồn chúng ta để Thiên Chúa Ngôi Hai ngự vào. 

Cầu chúc Đức Ông Linh Hướng Giáo Phận, quý Cha, quý Thầy linh hướng và quý Anh 

Chị một Mùa Vọng sốt sắng để chuẩn bị đón mừng Giáng Sinh tưng bừng vui vẻ. 

Văn Phòng Điều Hành 

Lá thư Phong Trào 

TỜ THÔNG TIN LIÊN LẠC 
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CÁC CHỨC VỤ CỦA CHÚA KITÔ-GIÊSU 

Chú a Giê sú la  Đa ng Kitô , cô  nghĩ a la  Đa ng "đuợc xức 

dầu", nhưng khô ng phả i lả  sư  xư c dả u theô nghi thư c 

cú a Cự ú Uớ c. Chú a Giê sú đúớ c xự c da ú ba ng Chú a 

Tha nh Tha n, tự c la  ba ng thiên tính đuợc đổ tràn 

trên nhân tính của Người, đe  tả n phông Ngườ i lả m 

Đấ ng Cứ u độ  , Đấ ng giấ i thộấ t cộn ngứờ i khộ i ấ ch tộ  i 

lô i va  ca i chê t, nhự lớ i tha nh vi nh gia tiê n ba ô: 

«Thiên Chúa là Thiên Chúa của Người, đã tôn phong 

Người vuợt trổi các đồng liêu mà xức cho dầu thơm 

hoan lạc.» (Tv 44, 8) 

Chú a Kitô -Giê sú la  Đa ng Cự ú đô   khô ng nhự ng chô 

ngựớ i Dôtha i, nhựng cô n chô tôa n thê  nha n lôa i. 

Ngựớ i la  Đấng Cứu Thế. Chú a Kitô -Giê sú la  

«Emmanuen, Thiên Chúa ở cùng chúng ta», ba ng 

ba chự c vú  cú ng mô  t lú c: Tiê n tri, Vúa va  Thúớ ng tê . 

Đức Kitô-Vua 

Lú c Chú a cô n la  «một trẻ thơ» ớ  Bê lêm, «cô  ma y 

nha  chiê m tinh tự  phựớng Đô ng đê n Giê rúsalêm, va  

hô i: "Đức Vua dân Dothái mới sinh, hiện ở đâu? Chúng 

tôi đã thấy vì sao của Người xuất hiện bên phương 

Đông, nên chúng tôi đến bái lạy Người .» (Mt 2, 1-2) 

Ô ng Nathanaên đúớ c ô ng Philĩ pphê  da n đê n, khi 

ga  p Chú a la n đa ú tiê n, Nathanaên đa  thô t lê n: «Thưa 

Thầy, chính Thầy là Con Thiên Chúa, chính Thầy là Vua 

It-ra-en.» (Ga 1, 49). 

Cô  pha i Chú a Giê sú la  Vúa, la  Côn Thiê n Chú a 

khô ng? Múô n cô  ca ú tra  lớ i chô ca c ca ú hô i đô , thiê t 

tựớ ng ca n đa  t la i tha nh ca c ca ú hô i saú đa y : a/ Da n 

Dôtha i lú c ba y giớ , mông chớ  mô  t vúa nhự thê  na ô ? 

b/ Chú a Giê sú khi cô n ớ  tra n thê , Ngựớ i đa  chô tha y 

mô  t vúa nhự thê  na ô? Va  la  Côn Thiê n Chú a, nghĩ a la  

gĩ  ? 

a/ Dân Dothái lúc bấy giờ, mong chờ một vua như thế 

nào ? 

Trớ  la i li ch sự  cú a da n Chú a chô n, khi da n Dôtha i na ng 

na  c đô i cô  vúa nhự ca c nựớ c kha c, thĩ  Samúên, vi  tiê n tri 

lớ n đa ú tiê n, ca nh ca ô hô  la  chúyê  n a y sê  khô ng dê  da ng. 

Ra ng mô i vúa đê ú biê n da n tha nh nô  lê   chô vúa. Ra ng nê ú 

saú đô , vĩ  lê  vúa hô  tự  chô n, ma  hô  kê ú than lê n Thiê n 

Chú a thĩ  Thiê n Chú a sê  khô ng nghê (1 Sm 8, 8-17). 

Thêô tha nh y  Chú a, Da n Chú a khô ng nhự ca c da n kha c. 

Da n Chú a thúô  c tha n qúyê n. Vúa tha  t cú a It-ra-ên khô ng 

thê  ai kha c ngôa i Giavê , Thiê n Chú a cú a mĩ nh. Vĩ  va  y đô i 

cô  vúa, It-ra-ên đa  la m mô  t điê ú khô ng tô t, khô ng pha i lê  

độ i vờ i Thiê n Chu ấ. 

Nhựng It-ra-ên múô n cô  vúa nhự mô i da n ngôa i, va  đa  

cô . Liê n hê   giự a da n Dôtha i vớ i nha  vúa cú a mĩ nh, trông 

thớ i ky  qúa n chú , ngôa i vựớng triê ú Đavĩ t, khô ng ma y tô t 

đê p. Dấ n Dộthấ i tấ thấ n vuấ Sấlộmộn đấ  đấ  t lê n đấ u lê n cộ  

da n chú ng mô  t a ch qúa  na  ng nê . Pha n đô ng ca c nha  vúa 

tiê p nô i Salômôn la  nhự ng hô n qúa n, ba ô chú a va  tô n thớ  

nga ú tựớ ng. 

Nê n qúa n chú  Dôtha i, ba t đa ú tự  vúa Đavid, đúớ c chự ng 

500 na m thĩ  sú p đô . Ma  c da ú Thiê n Chú a đa  hự a vớ i 

Đấví t : « Sẽ cho dòng dõi ngươi đứng lên kế vị ngươi -

một người do chính ngươi sinh ra-, và Ta sẽ làm cho 

vương quyền của nó đuợc vững bền.» (2 Samúên 7,12). 

Nhựng lú c ba y giớ , nựớ c ma t, Đê n Thớ  bi  pha  hú y, da n 

Dôtha i bi  ba t đi đa y ớ  Babilôn. Tiê n tri Hô sê  tiê n ba ô: 

«Quả thật, trong một thời gian dài, con cái Ítraen sẽ không 

có vua, không thủ lãnh (.. .) Sau đó, con cái It-ra-en sẽ trở 

lại tìm kiếm ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của chúng, và tìm 

Đavít, vua của chúng.» (Hs 3,4) 

Trông bô i ca nh cô  ng đôa n Dôtha i, saú lựú đa y Babilôn 

trớ  vê  (-520), «số ít còn lại» cú a It-ra-ên trớ  la i vớ i Gia ô 

THL 

Biê t đúớ c Chú a Kitô -Giê sú la  mô  t mô i lớ i túyê  t vớ i, la m tha nh Phaôlô  khô ng 

nga n nga i nô i: "Tôi coi tất cả mọi sự là thiệt thòi, so với mối lợi tuyệt vời, là đuợc 

biết Đức Kitô-Giêsu, Chúa của tôi. Vì Người tôi đành mất hết, và tôi coi tất cả như 

rác, để đuợc Đức Kitô và đuợc kết hiệp với Người." (Pl 3, 7-8) 
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Uớ c, xa y dự ng la i đúớ c Đê n thớ , túy pha i ma t ga n mô  t thê  

ky , nhưng không còn vua trên ngai Đavít. Đớ i sô ng tô n 

gia ô cú a da n chú ng, lú c na y chĩ  cô n cô  đô ng chúng qúanh 

Đê n thờ  (hấ nh hứờng) vấ  Lê  luấ  t. Vấ  It-rấ-ên thấ  t sứ  lấ  

khô ng cô n đô  c la  p. Hô  bi  ngựớ i Pêrsês thô ng tri , rô i bi  

ngựớ i Hyla p đô  hô   va  ba ch ha i. Va  cúô i cú ng bi  ngựớ i Rô-

mains chiê m đô ng: viê  c nô i da  y cú a da n Dôtha i bi  cha m 

dự t vớ i viê  c Đê n thớ  Giê rúsalêm bi  ta n pha  (+70). 

Trông ca nh cú ng khô n đô , tôa n da n Dôtha i lú c ba y giớ , ai 

ai cú ng hy vô ng nới Lớ i hự a ca c Tiê n tri lôan ba ô : Đấng 

Kitô-Vua, Con Vua Đavít (2 Sảmuel 7, 12), Đấng Emma-

nuen (Thie n Chu ả ờ  cu ng chu ng tả) (Is 7, 14; Mt 22, 41-

45) sẽ đến cứu độ. 

Chĩ nh lú c ba ú khĩ  sô t nô ng mông chớ  cú a da n Dôtha i lê n 

caô đô  , Chú a Giê sú xúa t hiê  n ớ  Galilê  vớ i lớ i túyê n bô  : 

«Thời kỳ đã mãn và Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần. 

Anh em hãy sám hối và tin vào Tin Mừng.» (Mc 1, 15). 

Va  dĩ  nhiê n, khi nghê nhự va  y, da n Dôtha i khô ng khô i xô n 

xaô hô i : Cô  pha i Chú a Giê sú la  vi  Vúa xúa t hiê  n tự  dô ng 

dô i Đavĩ t, sê  đa nh đúô i qúa n xa m la ng đô  hô  , mang la i đô  c 

la  p, thi nh vúớ ng, va  tha i bĩ nh chô hô  khô ng ? 

b/ Chúa Giêsu, Người đã cho thấy một vua như thế 

nào? 

Saú khi chi ú Phê p Rự a cú a ô ng Giôan Ta y Gia , Chú a 

Giê sú ra đi raô gia ng va  thự c thi sự  mê  nh cú a Ngựớ i. 

Trông lớ i raô gia ng cú a Chú a, ngựớ i ta khô ng nghê nô i gĩ  

đê n lấ  t độ  kê  xấ m lấ ng độ  hộ  , mấ  nghê nộ i độ ng tiê n chộ 

Đê n Thờ , khuyê n trấ  thuê  chộ Cê sấr, thiê t lấ  p sứ  phấ n 

qúyê n giự a chĩ nh tri  va  tô n gia ô. 

Khi da n Dôtha i tha y da ú la  Chú a la m, hô  múô n ba t Chú a 

đêm đi mấ  tộ n lấ m vuấ, thí  «Ngứờ i lấ i lấ nh mấ  t, đi lê n nu i 

mô  t mĩ nh. » (Ga 6, 15). Vớ i ca c mô n đê  , Chú a dú ng hĩ nh 

a nh ca c vúa chú a trê n ma  t đa t đê  la m pha n thĩ  dú  : «Vua 

của các dân thì lấy quyền mà thống trị dân, và những 

ai cầm quyền thì tự xung là ân nhân. Nhưng anh em 

thì không phải như thế, trái lại, ai lớn nhất trong anh 

em, thì phải nên như người nhỏ tưổi nhất, và kẻ làm 

đầu thì phải nên như người phục vụ.» (Lc 22, 25-27). 

Vúa nhự Chú a chô tha y la  khi Ngựớ i qú y xúô ng rự a cha n 

ca c mô n đê   : «Anh em gọi Thầy là "Thầy", là "Chúa", 

điều đó phải lắm, vì quả thật, Thầy là Thầy, là Chúa. 

Vậy, nếu Thầy là Chúa, là Thầy, mà còn rửa chân cho 

anh em, thì anh em cũng phải rửa chân cho nhau.» (Ga 

13, 13-14). 

Va  la n lê n Giê rúsalêm cúô i cú ng, Chú a qúyê t đi nh đi 

Giê rúsalêm la n na y la  đê  chi ú ba t va  chi ú đô ng đinh. 

Ngựớ i đa  tô  chự c viê  c "lê n ngô i" nhự "mô  t vi  vúa" tiê n va ô 

thú  đô  cú a mĩ nh. Cô  điê ú la  Ngựớ i dú ng côn lự a thay 

chô cô  xê sông ma . Túy va  y, da n Dôtha i lú  lúớ t tựô n 

đê n độ n mứ ng. Dấ n chu ng vấ  mộ n đê   Ngứờ i tứng hộ  

Ngựớ i nhự mô  t vi  vúa : « Hoan hô Con vua Đavít ! 

Chúc tụng Đấng ngự đến nhân danh Đức Chúa !» (Mt 

21,9) Vả  khi ngườ i Phảrisie u phả n đô i, Chu ả trả  lờ i : 

«Tôi bảo các ông, họ mà làm thinh, thi sỏi đá cũng 

sẽ kêu lên.» (Lc 19, 38-40) 

Nhưng khi đứng truớc Philatô, Chu ả khô ng cô n 

tự  chô i Chú a la  Vúa va  chô biê t vê  Vựớng Qúô c 

Ngựớ i : «Nựớ c tô i khô ng thúô  c vê  thê  gian na y. (.. .) 

Tô i đa  sinh ra va  đa  đê n thê  gian vĩ  điê ú na y : đô  la  

đê  lấ m chứ ng chộ sứ  thấ  t.» (Gấ 35-37).  

Vựớng triê ú Chú a Giê sú la  đê  chô Sự  Tha  t. Trúớ c 

Philatô , lú c ba y giớ  Chú a Giê sú cô  thê  cha p nha  n chô 

ngựớ i ta biê t Ngựớ i la  Vúa, vĩ  khô ng cô n cô  thê  cô  

mô  t sự  hiê ú la m na ô đúớ c : Chú a đa  bi  ba t, Ngựớ i sê  

bi  kê t a n đô ng đinh va ô tha  p gia  ma  chê t. Tha  t la  rô  

ra ng, Ngựớ i khô ng thê  la  ô ng vúa ma  da n Dôtha i 

đấng mộng chờ  đê  đấ nh đuộ i ngộấ i bấng xấ m lấ ng, 

va  la  p la i triê ú đa i Đavĩ t trê n I traên. Va  vựớng qúyê n 

cú a Ngựớ i cú ng khô ng pha i la  dô da n chú ng ha m mô   

ma  traô chô, vĩ  lú c a y mô i ngựớ i đê ú chô i bô  Ngựớ i. 

«Nước tôi không thuộc về thế gian này». Tha  t va  y, 

Giúđa đa  pha n bô  i Ngựớ i, Phê rô  vự a đa  chô i Ngựớ i, 

mô  t tê n lĩ nh vúa đa  va  va ô ma  t Ngựớ i... 

Ấ y va  y ma  Chú a Kitô -Giê sú la i chĩ nh la  Đự c Vúa. 

Vúa Đavĩ t xựa lê n ngô i trông húy hôa ng vinh qúang ớ  

Hê brôn, cô n Chú a, Vúa Đavĩ t mớ i, thĩ  đúớ c phông 

vựớng trê n đô i Gôlgôtha, vớ i vựớng miê  n la m ba ng 

nhự ng vô ng gai nhô n. Thay chô nhự ng tiê ng túng hô  

la  nhự ng tiê ng cúớ i nha ô, ba ng bô  : «Dân chúng đứng 

nhìn, còn các thủ lãnh thì buôn lời cuời nhạo.(...) Linh 

tráng cũng chế giễu Người. Chúng lại gần, đưa giấm 

cho Người uống và nói : «Nếu ông là vua dân Dothái 

thì cứu lấy mình đi ! Phía trên đầu Người, có bản án 

viết : Đây là vua người Dothái.» (Lúca 23, 35-38). 

Đu ng lấ  quấng cấ nh đuờ c linh hứ ng trộng thấ nh vi nh 

22 : 

 "Chốn tử vong, Chúa đặt vào ; 

quanh con bầy chó đã bao chặt rồi. 

 Bọn ác đó trong ngoài vây bủa, 

chúng đâm con thủng cả chân tay, 

Xương con đếm đuợc vắn dài,  

chúng đưa cặp mắt cứ hoài ngó xem."  

(Tv 22, 17-18) 

Nhự ng lớ i lê  cha m biê m, nhú c ma  cú a «ba y chô  
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CẦU NGUYỆN 

 Xin cầu nguyện cho Nhạc Phụ Cursillista Xuân-

Bích, Đức quốc vừa qua đời tại Úc châu. 

 Xin cầu nguyện cho gia đình các nạn nhân của 

những vụ khủng bố ở Paris những ngày qua; Cầu 

cho việc tìm kiếm hòa bình, hòa giải, thông cảm 

giữa các dân tộc, Cầu cho tất cả các Kitô hữu biết 

phân biệt tốt/xấu, thiện/ác, hầu làm chứng nhân về 

Tình yêu Thiên Chúa dành cho toàn thể nhân loại 

không phân biệt màu da, tôn giáo, chủng tộc.  

sa n» ca n sú a dự  dô  i, nha m phĩ  ba ng Chú a la  mô  t ô ng 

vúa phúớ ng trô , la  mô  t côn ngựớ i ma t va  n. Trông ca nh 

húô ng bi ha i đô , dĩ  nhiê n, khô ng thê  na ô va ng đúớ c 

tiê ng cúớ i sa ng sa  c, đa c y  cú a tê n chú  ba y chô  sa n kia. 

Độ  lấ  Sấtấn. Hấ n nộ  phấ i biê t sộ  phấ  n cu ấ nộ . Nộ  đấ  cộ  

la n đê  nghi  da ng chô Chú a ta t ca  ca c vựớng qúô c thiê n 

ha  trê n tra n gian na y. Nhựng Chú a đa  tra  lớ i : «ngươi 

phải bái lạy Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi, và 

phải thờ phuợng một mình Ngài mà thôi.» (Lc 4, 8). 

Chú a chi ú chê t ô  nhú c trê n tha  p gia  la  đê  hú y diê  t vinh 

viê n qúyê n ha nh cú a nô  trê n lôa i ngựớ i chú ng ta. 

Nhựng trông ba ú khĩ  khô ng chú t kĩ nh nê  đô i vớ i mô  t 

ngựớ i đang ha p hô i đô , Tha nh sự  Lúca đa  ghi vê  la i chô 

chú ng ta, mô  t khúô n ma  t vựớng gia  cú a Chú a Giê sú 

Cự ú Thê , hôa n tôa n da ú mĩ nh ca ch kĩ n đa ô, nhựng la i 

tô  lô   mô  t lô ng thựớng xô t vô  biê n. Trựớ c lớ i sa m hô i 

cú a ngựớ i gian phi cú ng bi  đô ng đinh ớ  bê n ca nh Chú a, 

Chú a đa  pha i đê  chô ta t ca  caô sang va  úy qúyê n cú a 

mô  t vi  Vúa trê n múô n vúa, Chú a đa  pha i đê  chô ta t ca  

ba n cha t yê ú thựớng va  nha n tự  cú a vi  Chú a trê n ca c 

chú a, tô  lô   ra trông lớ i nô i : «Amen, Tôi bảo thật anh, 

hôm nay, anh sẽ đuợc ở với Tôi trên Thiên 

đàng.» (Lc 23, 43) 

Ô i lô ng trĩ  côn ngựớ i chú ng côn la m saô hiê ú nô i ! 

Vớ i mô  t úy qúyê n tôa n na ng, nhựng bĩ nh di  la  lú ng, Vi  

Vúa chi ú trêô trê n tha  p gia  cô  qúyê n qúyê t đi nh vê  sô  

pha  n cú a ta t ca  ca c linh hô n lôa i ngựớ i chú ng côn ! 

Nhựng la  mô  t qúyê t đi nh chan chự a thựớng xô t, yê ú 

thựớng. Chú a la y Tha  p Gia  la m biê ú hiê  ú, đê  chô 

vựớng qúô c cú a Ngựớ i khô ng mô  t ai cô  thê  la m la n 

đuờ c. 

Chúa Kitô-Giêsu là Vua, vị Vua duy nhất buớc ra 

khỏi cõi chết. 

Vựớng qúyê n cú a Ngựớ i la  mô  t vựớng qúyê n siê ú 

viê  t : «Vĩ  trông Ngựớ i, múô n va  t đúớ c ta ô tha nh trê n 

trớ i cú ng dúớ i đa t, hự ú hĩ nh vớ i vô  hĩ nh. Da ú la  ha ng 

dú ng lự c tha n thiê ng hay la  ba  c qúyê n na ng thúớ ng 

giớ i, ta t ca  đê ú dô Thiê n Chú a ta ô dự ng nhớ  Ngựớ i va  

chô Ngựớ i. Ngựớ i cô  trúớ c múô n lôa i múô n va  t, ta t ca  

đê u tộ n tấ i trộng Ngứờ i.» (Cl 1, 16-17) 

Khi Đự c Gia ô Hôa ng Piô  XI, ban tô ng húa n "Qúas Pri-

mas" thiê t la  p nga y lê  trô ng «Đức Kitô-Giêsu Vua Vũ 

Trụ» va ô na m 1925, nga i đa  kha ng đi nh trúớ c thê  giớ i, 

vựớng qúyê n tô i thúớ ng cú a Chú a Kitô -Giê sú trê n mô i 

la nh vự c, kê  ca  la nh vự c da n sự  va  xa  hô  i. «Từ khuớc 

quyền hành Ngài, thì mọi quyền hành không còn bắt 

nguồn từ Thiên Chúa mà ra, và hậu quả của sai lạc đó là 

thế giới không thể có hòa bình, xã hội không thể có 

công bằng, trật tự, gia đình không thể thuận hòa và cá 

nhân không bình an. Do đó xã hội loài người sẽ bị lung 

lay tận gốc rể và đi đến tiêu tan.» 

Nhựng phú c thay chô lôa i ngựớ i, nhự sa ch Kha i 

Húyê n chô biê t, chô dú  la  «Con thú và vua chúa trên 

mặt đất, cùng với các đạo quân của chúng» khô ng 

mô  t ai cô  thê  trô n thôa t khô i vựớng qúyê n cú a Chú a 

Kitô -Giê sú, Đa ng mang tê n  

« Trung Thành và Chân Thật » (Kh 19, 11),  

« Vua các vua, Chúa các Chúa » (Kh 19, 16) . 

Vựớng qúyê n cú a Chú a, túy thê , khô ng ra m rô  . Ấ nh 

sa ng Tha  p gia  Chú a chĩ  chô i ngớ i trông nới sa ú kĩ n cú a 

nhự ng ta m hô n đúớ c thự c tĩ nh đê  đô n nha  n tĩ nh yê ú 

la m lê  sô ng. Chô tớ i khi Chú a la i đê n trông vinh qúang 

hiê n hiê  n. 

Chĩ nh vĩ  va  y, ngựớ i Kitô  hự ú khi la m ca nh qúa n 

ba ch, tựớ ng nhự vô  vô ng, khi qúanh mĩ nh nhự ng vúa 

trúyê n thô ng xa  hô  i, vúa tiê n ta i, vúa tự  dô đa ô ly  nô i 

lê n tự  phĩ a, lê n tiê ng nha ô ba ng, chê  chô i, nhú c ma  

nhự ng Gĩ a Tri  Tin Mự ng va  Húa n Qúyê n gia ng da y cú a 

Gia ô Hô  i Chú a, tựớ ng nhự sô ng nựớ c vớ  bớ , thĩ  chú ng 

ta va n giự  vự ng đự c tin nới Chú a chú ng ta đa  phú c 

sinh vinh qúang. 

«Thựa anh êm, anh êm ha y tự  chô mĩ nh la  đúớ c chan 

chự a niê m vúi khi ga  p thự  tha ch tra m chiê ú. Vĩ  nhự 

anh êm biê t: đự c tin cô  vúớ t qúa thự  tha ch mớ i sinh 

ra lô ng kiê n nha n. Chớ  gĩ  anh êm chự ng tô  lô ng kiê n 

nha n đô  ra ba ng nhự ng viê  c hôa n ha ô, đê  anh êm nê n 

hôa n ha ô, khô ng cô  chi đa ng tra ch, khô ng thiê ú sô t 

điê u gí .» (Gc 1, 2-4). 

(còn tiếp) 
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“Cám ơn thầy. Nếu thầy không bị mù hẳn 
chúng em không có ngày hôm nay”. Ấnh 
thanh niê n kiê m thi  trông nhô m vớ i da ng 
vê  tin tựớ ng va  tra n trô ng ba y tô  lô ng tri a n 
vớ i ngựớ i tha y đa  cô  cô ng ga y dự ng, đô ng 
ha nh va  sê  chia vớ i nhự ng côn ngựớ i đang bi  xa  
hô  i la ng qúê n. 

“Có ngày hôm nay”. Tô i hiê ú ra ra ng anh múô n đa i diê  n 
nhự ng anh chi  êm khiê m thi  hiê  n diê  n trông búô i sinh hô at 
ba y tô  ha nh phú c ngay giự a ca nh đớ i mú  lô a, thiê ú đi kha  
na ng cú a đô i ma t thê  ly . 

 Mô  t ban hớ p ca gô m tôa n nhự ng thanh thiê ú niê n mú  lô a ; cô  
nhự ng êm mớ i chự ng mựớ i mô  t, mựớ i hai túô i. Tiê ng ha t 
khô ng chúyê n nghiê  p, nhựng ta t ca  đa  la m rú ng đô  ng ta m 
hô n tô i, ba t tô i pha i súy nghĩ  tha  t nhiê ú vê  ba n tha n mĩ nh vớ i 
độ i mấ t cộ n nguyê n vê n. 

Ngựớ i ngô i trựớ c ca y đa n Kêybôard chới ra t điê ú lúyê  n. 
Khô ng cô  sa ch nha c đê  phĩ a trựớ c vĩ  anh cha ng cô n tha y 
ngô ai va  t qúanh mĩ nh. Khô ng hiê ú ngựớ i ma  ca c êm gô i la  
tha y mô  t ca ch cúng kĩ nh na y la  mô  t tú sĩ  hay la  mô  t tĩ n hự ú 
đấ  hy sinh, cộ  sấ ng kiê n gấ y dứ ng mấ i ấ m nấ y ? Vấ  cộ  phấ i 
ngựớ i ngô i trựớ c ca y đa n? 

Ba n hớ p ca mang nô  i dúng chú c tú ng Thiê n Ấ n, miê ú ta  vê  
caô đê p cú a cúô  c đớ i ngay giự a ca nh đúi mú . Chĩ nh ớ  nới đa y, 
tô i đa  nha  n ra ta m hô n tĩ n tha c, la c qúan cú a nhự ng côn 
ngựớ i đang bi  xa  hô  i lôa i ra bê n lê  cúô  c sô ng. Hiê  n tra ng cúô  c 
đờ i khộ ng cấ n ngấ n đứờ c bứờ c chấ n vứờn tờ i cu ấ hộ . Chiê m 
nga m hô , tô i liê n tựớ ng tớ i anh Ba c-ti-mê , ngựớ i mú  trê n 
đứờ ng Giê -ri-cộ  ngấ y nấ ộ. Đứờ ng Giê ricộ  ngấ y độ  khộ ng sấ ch 
ma t nhự phô  chớ  ca c tha nh thi  hô m nay, ai tự ng tớ i Giê ricô , 
côn đựớ ng sa ma c na ng bú i, khô  ca n mớ i hiê ú ra ca i gian 
trúa n cú a ngựớ i ha nh kha t mú  lô a thúớ  đô . Da ú va  y, anh 
khô ng búô ng xúô i, bô  cúô  c, chô dú  “đa m đô ng” ca n nga n, 
múô n đa y lú i anh va ô qúê n la ng . “Thưa Thầy, xin cho tôi 
nhìn thấy được” ( Mc. 10, 51 ). Niê m ca  y tin cú a anh đa  cự ú 
anh. Ấnh đa  nhĩ n tha y, va  anh đa  thêô Nga i… 

Qúa nú  cựớ i túới nớ  trê n mô i, đô i tay ghĩ  cha  t la y nhaú, va  
nhự ng bựớ c cha n rô  n ra  …Ấnh chi  êm khiê m thi  đa  nha n gự i 
tớ i tô i nê t sa c đa  c thú  cú a SẤ NG LÔ NG. Tô i cô  ca m tựớ ng côn 
tim hô  đú ng cha m tớ i ba n tay yê ú thựớng cú a Thiê n Chú a 
Tĩ nh Yê ú. Đô i ma t thê  ly  túy cha ng cô n kha  na ng nhĩ n tha y sự  
va  t chúng qúanh ; nhựng “côn ma t ta m hô n la i tha  t sa ng : Va  
côn tim hô  khô ng chú t ma y may đúi mú ” . Hô  nhĩ n ra Thiê n 
Chú a ngay trông hô an ca nh cúô  c đớ i, nhự anh Bac-ti-mê  xựa 
đấ  gấ  p Đứ c Kitộ . 

Cha n phựớ c Tê rêsa Calcútta đa  tự ng nha c nhớ  : 

“Hãy tìm kiếm hình ảnh Thiên Chúa trong mọi sự kiện, nơi mọi 
người, suốt mọi thời gian, và bàn tay Ngài trong mọi biến cố 
…” 

Trông khi xa  hô  i lôa i nhự ng pha  n đớ i mú  lôa  sang bê n 
lê  cúô  c sô ng, hay nhĩ n hô  vớ i chú t thựớng ha i vĩ  
cúô  c đớ i ba t ha nh ; nhựng cô  ai hay trông hĩ nh ha i 
thựớng ta  t đô , đô i ma t khô ng cô n tha y đa ú la  a nh 
sa ng ma  t trớ i, khô ng cô n biê t thê  na ô la  ma ú sa c, 
la i a n chự a mô  t đô i ma t ta m hô n trông sa ng, đa y 
thi  lự c, yê ú tô  đa  na ng hô  lê n ta m nhĩ n tha  t caô. 

Hô  nha  n ra Thiê n Chú a lúô n hiê  n diê  n trông mô i 
phú t gia y hiê  n ta i, trông mô i ca nh húô ng cúô  c đớ i. 

Mô  t thanh niê n trông nhô m vự a ha t trông tựới vúi, vự a chô hay 
anh va n tha y đớ i ra t đê p. 

Đấ m luấ  t sí , vấ  Phấrisiê u ngấ y nấ ộ tứ ng chộ mí nh lấ  thộ ng sấ ng, 
nhĩ n xa hiê ú rô  ng đa  tự ng bi  Chú a lê n a n : nê ú ca c ô ng mú  thĩ  ca c 
ô ng vô  tô  i, nhựng đa ng na y ca c ô ng ba ô ca c ô ng sa ng, nê n tô  i ca c 
ô ng va n cô n đô …! (…) 

Chĩ nh vĩ  khô ng nha  n ra mĩ nh ta m tô i, mú  lôa , nê n nô i gian trúa n 
va n baô phú  cúô  c đớ i ! 

Ha nh trĩ nh cúô  c đớ i vớ i đô i ma t mớ  thaô tha ô, nhựng cha ng tha y 
hĩ nh a nh Thiê n Chú a đa ú ca  ! Bớ i cô i lô ng thiê ú va ng a nh sa ng 
Thiê n Chú a. Chú a Kitô  đa  hiê  n diê  n giự a hô  thớ i gian da i, nhựng 
lớ p ngựớ i tự  nha  n la  ba  c tha y thiê n ha , la i va n mú  lô a cha ng tha y 
đứờ c Ngộ i vi  Thiê n Chu ấ nời Ngứờ i Cộn Bấ c thờ  mộ  c Nấzấrêth. 
Độ  cu ng chí nh lấ  nộ i giấn truấ n đấng đê  nấ  ng trê n hấ nh trí nh tộ i 
hô m nay ! 

- Tô i va n chaô đa ô, ma t bĩ nh an khi đô i diê  n vớ i nhự ng “chúa cay 
cúô  c đớ i” ! 

- Tô i va n cha ng saô tha thự , va n na  ng lô ng vớ i nhự ng ca ch ha nh 
xự  cha ng vự a lô ng tự  tha nha n. 

- Tô i va n ma i ra  p khúô n ma ú nhự múô n ngựớ i : “sang tĩ m tớ i, 
khô  tĩ m lúi”. 

- Tô i va n cha ng hớn gĩ  ca c lúa  t sĩ  Pharisiê ú xựa : Ưa đựớ c mô i 
ngựớ i cha ô kĩ nh giự a đa m đô ng, va n thĩ ch ngô i “chô  caô” trông 
hô  i đựớ ng. Va  vô  ngự c ra ng mĩ nh thô ng sa ng ! Đô  mớ i qúa  thự c 
chự ng mú  lô a nan y ! 

Xin ca m ớn anh chi  êm khiê m thi  ma i a m Thiê n Ấ n đa  chúyê n gự i 
tớ i chú ng tô i, nhự ng ngựớ i vớ i đô i ma t thê  ly  cô n ngúyê n vê n, sự  
điê  p giu p khấ m phấ  rấ sứ  hiê  n diê  n cu ấ Thiê n Chu ấ, vấ  mấ u sấ c 
cú a Tĩ nh Trớ i trông mô i ca nh húô ng cúô  c đớ i . 

Ca n bê  nh mú  lô a ta m linh khiê n côn ngựớ i hô m nay khô ng tha y 
đứờ c “…hình ảnh Thiên Chúa trong mọi sự kiện, nơi mọi người, 
suốt mọi thời gian, và bàn tay Ngài trong mọi biến cố” đấ  vấ  đấng 
da n tớ i múô n ca nh húynh đê   tựớng ta n, cúớ p đi cúô  c sô ng tin – 
yê ú giự a ngựớ i vớ i ngựớ i ; la m chaô đa ô, xiê ú vê ô nhự ng bựớ c 
cha n tự ng mớ ựớ c thêô Tha y. 

Cú ng anh Bac-ti-mê , tô i kha n khôa n “ Thưa Thầy, xin cho con 
được nhìn thấy”. 

 

Mến gửi tới quí anh chị chia sẻ nhỏ giữa những ngày Paris đang đẫm lệ, 
xã hội con người đang thiếu vắng Tin-Yêu. Cảnh " Mù Lòa " đang dẫn con 

người tới hững thảm họa thay vì yêu thương, huynh đệ. 

Trần nguyên Bình ■ 

“Xin cho con được thấy” 
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(* Rm 12, 15) 

Thế là đã qua hết một cuối tuần, với rất nhiều 

chộn rộn trong sinh hoạt của tôi. Sau khi thu xếp 

gọn gàng công việc nhà, tôi đến tham dự THL vào 

trưa chúa nhật tại GXVN Paris, một dịp để gặp lại 

những gương mặt thân thương và đón nhận 

những bài học hữu ích cho ngày thứ tư. Đêm hôm 

trước tôi rất khó ngủ - chuyện ‘thường tình’ chứ 

không có gì là bất thường kể từ khi tôi có chút vấn 

đề về sức khỏe và tuổi tác . Trong những lúc trằn 

trọc, tôi thường tự hỏi, giờ phút này đang có bao 

nhiêu người trăn trở hơn tôi, đau đớn hơn tôi ? 

Với ý tưởng đó, tôi cứ lâm râm đọc kinh cầu 

nguyện, cho các bệnh nhân, cho chính tôi, dần dần 

tôi thấy cơn đau dịu xuống, và tôi lại thiếp đi. Tại 

THL vừa qua, đề tài học hỏi là bài giảng của Đức 

Thánh Cha Phanxicô nhắn nhủ  về  việc « Luôn 

luôn trợ giúp, an ủi và gần gũi các bệnh nhân », 

một sự trùng hợp đối với tôi trong Thánh Ý Chúa !  

Đang lơ mơ nghĩ ngợi về kiếp người « sinh, bệnh, 

lão, tử », bất thình lình chị phụ tá THL gọi đích 

danh tôi, và đề nghị tôi chia sẻ về kinh nghiệm 

việc làm người đưa tin « Xin Cầu Nguyện » hay 

« RIP » đến các thành viên của gia đình Cursillo… 

Không dễ dàng diễn tả hết niềm vui nỗi buồn 

của công tác này. Thú thật, tôi chưa lần nào làm 

việc này một cách máy móc. Nếu người nhận chỉ 

đọc có vài dòng ngắn ngủi, phần tôi lại mất nhiều 

thời gian hơn gấp mấy lần trước khi tôi soạn phần 

nội dung thông báo. Tâm tình đầu tiên bao giờ 

cũng là một sự lo âu trước tình trạng sức khỏe của 

người trong cuộc, và nếu nhận tin ai đau ốm nặng 

nay đang có tiến triển tốt, hay hoàn toàn bình 

phục, thì lòng tôi lại được đền bù bằng một niềm 

vui nhẹ nhàng mà sâu lắng. Đối với những tin 

« RIP », tôi thường  bị hụt hẫng trước sự ra đi của 

một người mà tôi đã quen biết, gần gũi, quý mến. 

Hồi tưởng lại tất cả những kỷ niệm vui buồn đã có 

với người quá cố, và bao nhiêu lần mình mãi tự 

hẹn, sẽ đến nhà, điện thoại hay viết mail thăm, tôi 

thật sự chạm được sự ngắn ngũi của kiếp con người và 

cái giới hạn mỏng manh hơn sợi tóc giữa sự sống và sự 

chết. Đôi lúc tin buồn có thể đem lại cho tôi một sự 

bàng hoàng rất lớn, như lần biết  anh Michel B. mới qua 

đời. Vợ chồng tôi vừa đến thăm anh trước đó mấy 

ngày, thấy tình trạng anh rất đáng lo nhưng trong lòng 

chúng tôi vẫn thầm ấp ủ niềm hy vọng anh sẽ được qua 

cơn nguy hiểm. Có một trường hợp khác, lúc tôi nhận 

được tin báo chị cursillista K.L. đã đi vào cơn hôn mê. 

Vì là chiều thứ sáu, các con tôi đi học xa về nhà đông 

đủ nên tôi bị cuốn hút trong công việc nội trợ, phải đến 

quá nửa đêm tôi mới mở máy vi tính làm việc, thì được 

biết chị đã được Chúa gọi về ! Tôi đã ngồi thật lâu chỉ 

để nhìn vào màn hình, đọc đi đọc lại tin ấy mà nước 

mắt chảy dài vì hối hận cho sự trễ nãi của mình, lòng 

thầm xin chị đừng  buồn trách tôi.  Gần đây nhất, 

‘nguyện vọng cuối đời’ của bác Henriette T. - « được đưa 

tiễn đến nơi an nghỉ cuối cùng với sự hiện diện của gia đình 

Cursillo » - đã cho tôi tấm gương sống động của tinh 

thần « tay nắm Chúa, tay nắm anh chị em » cho đến 

cuối hành trình ngày-thứ-tư của người cursillista. 

Chính tâm tình của bác đã giúp cho tôi được đón nhận 

một chứng từ khác đến từ một chị cursillista không hề 

gặp gỡ quen biết bác (vì chị tham dự khóa khi bác đã 

già yếu đau ốm). Chị trả lời mail của tôi rằng chị sẽ thu 

xếp để dự tang lễ của bác, và khi gặp nhau sau tang lễ, 

chị tâm sự với tôi, chính chị cũng có ước nguyện như 

thế ! Hy hữu nhất có lẽ là chuyện của bố một chị cursil-

lista ngoài nước Pháp lúc ấy đang hấp hối ở VN. Chị 

vội vàng lo thủ tục để bay về quê hương, và nhắn lại 

với nhóm của mình lời xin cầu nguyện. Vì quá thương 

bạn, nên trong lúc bối rối người được ủy thác đã cho 

biết là ông cụ qua đời rồi ! Tuy rằng vài ngày sau ông 

cụ đã thật sự trút hơi thở cuối cùng, thời gian ấy tôi cứ 

luôn áy náy lo lắng, nếu Chúa cứu sống bệnh nhân thì 

‘tội’ của tôi rất lớn ! May mà tôi được sự trấn an của 

nhiều người rằng tôi không có làm gì sai, chỉ tại tin tức 

không được chính xác từ phía người thông báo cho 

BĐH, và dù trong trường hợp nào, lời cầu nguyện của 

gia đình Cursillo mới là quan trọng hơn cả. Thật vậy, 

trước khi xin lời cầu nguyện, tôi là người phải cầu 

nguyện trước tiên cho những vui buồn mà tôi sẽ 

chuyển đi theo ‘cánh chim điện tử’, điều này giúp tôi 

hiểu được sự hiệp thông của Dân Chúa qua lời cầu 

nguyện, và sự hiệp thông yêu thương trong gia đình 

Cursillo, giữa những người cùng chung một « Lý 
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Tưởng », cùng chung một tâm tình « Phó 

Thác », cùng chung một mục đích sống 

« Bác Ái ». Thầy Phêrô Phạm Bá Nha, linh 

hướng mới của THL, đã nhắc nhở mỗi 

người cursillista phải học thuộc lòng « Lời 

Cầu của người Cursillista ». Tôi đặc biệt 

yêu thích đoạn kết của lời cầu ấy :  « Xin 

cho chúng con biết liên kết trong mục 

tiêu chung, để quy hướng về một tinh 

thần duy nhất, đó là tinh thần của Chúa 

Giêsu. Nhờ tinh thần này, chúng con thấy 

được sự tốt lành của Thiên Chúa khắc ghi 

trên gương mặt chúng con, cảm nghiệm 

được những âm điệu nồng ấm trong lời 

nói của chúng con, và nhìn ra trong cuộc 

sống chúng con một ý nghĩa trổi vượt trên 

thế gian, biểu lộ cho thấy Chúa đang hiện 

diện giữa chúng con. Amen. ». 

Phong trào Cursillo luôn đặc biệt quan 

tâm đến con người, thọ tạo được tạo dựng 

vì Tình Yêu Thiên Chúa. Ông Eduardo 

Bonnin đã nhấn mạnh : « Mỗi con người là 

một cội nguồn riêng tư và cố định của các 

giá trị sống động và cởi mở, năng động và 

tự do. » Tôi vô vàn cảm tạ Thiên Chúa đã 

cho tôi một công tác tông đồ mà tôi luôn 

yêu thích trong nhiều năm qua, vì công tác 

này giúp tôi tiếp xúc một cách trực tiếp và 

gián tiếp với nhiều thân phận con người, 

nhờ tấm gương sống đạo, và đoạn cuối 

ngày-thứ-tư của mỗi người. Đó cũng là 

những người bạn đã cùng tôi dấn thân trên 

con đường lữ thứ trần gian, cùng tôi vững 

tin nuôi dưỡng niềm hy vọng về ngày hội 

ngộ viên miễn trên Nước Trời. Công tác 

này cũng là một đáp trả đơn sơ và chân 

tình tôi gửi đến gia đình Cursillo, chiếc  

nôi của Tin-Cậy-Mến kể từ ngày tôi tham 

dự khóa ba ngày ; đáp trả tình thương, sự 

nâng đỡ, lời cầu nguyện cho gia đình tôi, 

nhất là những lúc chúng tôi gặp nhiều khó 

khăn, thử thách.  

De Colores./.  

( 11/2015 * N.C. ) 

"Tin" và "Yêu" 

NVS 

Kính chào quí anh chị em, hôm nay tôi xin được chia xẻ 

với anh chị em chút cảm nghĩ về ý nghĩa của hai chữ "Tin" 

và "Yêu". 

Thưa anh chị em nếu Chúa Giêsu  hỏi chúng ta, anh chị 

em có tin Thiên Chúa không, câu này chúng ta dám giang 

rộng tay ra, đấm mạnh vào ngực và hô thật to dạ chúng 

con tin Chúa. Nhưng nếu Chúa bảo chúng ta nếu đức tin 

của anh chị em bằng hạt cải thì anh chị em hãy bảo hòn 

núi kia dời đi chỗ khác rồi nó sẽ làm theo, nhưng chúng ta 

sẽ thưa, dạ thưa Thầy nếu Thiên Chúa đã dựng nên nó và 

đặt nó ở đó thì chúng con sẽ không bảo nó dời đi chỗ khác 

vì đây là ý của Chúa. Sự thật ở đây là chúng ta muốn che 

giấu một điều là đức tin của mình không bằng hạt cải. 

Nhưng nếu Chúa Giêsu hỏi thêm một câu nữa, anh chị em 

có yêu Thiên-Chúa không. Trước câu hỏi này thì chúng ta 

sẽ không như lần trước giang rộng tay ra, đấm mạnh vào 

ngực và hô thật to chúng con yêu Chúa. Yêu là tình của 

Thiên-Chúa trao tặng cho chúng ta như không vô điều 

kiện. Nó bao la vĩ đại không bờ bến và không giới hạn. 

Nếu là người từng trải ngiệm, ta hãy thử lật lại từng trang 

nhật ký của đời mình. Chắc hẳn ta sẽ cảm ngiệm sự quan 

phòng của Ngài yêu thương chúng ta đến độ nào. Yêu là 

trao đi và cho tất cả vì người mình yêu, điều này tất cả 

anh chị em chúng ta đều biết và biết rất rõ (những người 

có lòng yêu thương). Nhưng để đáp trả thì chúng ta lại rất 

dễ tỏ ra hững hờ, bủn xỉn, tính toán từng chút sợ mất mát, 

thua thiệt mà quên rằng Thiên-Chúa chúng là Đấng giàu 

có và rộng lượng vô cùng. Ngài sẽ không để thiệt thòi cho 

bất cứ ai làm việc cho Ngài cho dù là một ly nước lã. Ngài 

cũng sẽ đền bù lại một cách rộng rãi. 
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Tha ng 11 vự a qúa, nhô m Tê rê xa đa  hô p va ô nga y thự  

ba y 14/11 thay vĩ  Chú a nha  t túa n thự  ba nhự thựớ ng lê  . 

Ly  dô la  vĩ  nga y Chú a nha  t 15/11 nha m va ô nga y đa i lê  

"Cả c thả nh tư  đả ô VN" vả  cu ng lả  ngả y tĩ nh tả m cu ả cả c 

hô  i viê n phông tra ô "Yê m trớ  ớn gô i". Ấnh nhô m trựớ ng 

mông múô n mô i ngựớ i tham dự  đa y đú  ca c chựớng 

trĩ nh dô Gia ô Xự  đê  ra. 

Ba ng hôa ng trựớ c sự  viê  c khú ng bô  ta i Paris xa y ra nga y 

thự  sa ú 13 trựớ c đô , nê n nhô m Tê rê xa đa  mớ  đa ú ba ng 

viê  c la n chúô i "Lô ng Chú a thựớng xô t" đê  ca ú chô ca c 

na n nha n vự a qúa đớ i trông biê n cô  ta n khô c đô . La n na y 

nhô m khô ng mớ i đựớ c cha linh hựớ ng, nhựng thay va ô 

độ , sứ  hiê  n diê  n cu ấ ấnh chu  ti ch phộng trấ ộ vờ i nhứ ng 

chia sê  đa y kinh nghiê  m va  vự ng cha i đa  giú p chô nhô m 

thê m a m lô ng va  vự ng da . Đôa n Tin Mự ng nô i vê  sự  

"luô n lả ch" cu ả hải mô n đe   Giôản vả  Giảcô be , xin đườ c 

ngô i bê n ta  va  bê n hự ú Đự c Giê sú, đa  giú p anh chi  êm 

trông nhô m tha y ra ng, trông cúô  c sô ng ha ng nga y, ba t 

cự  nới na ô, giai ca p na ô, cú ng cô  nhự ng côn ngựớ i lúô n 

múô n « a n trê n, ngô i trựớ c » đê  mông đựớ c ca t nha c, 

trô ng vô ng, ma  qúê n ra ng sô ng Lớ i Chú a la  pha i cha p 

nha  n cú ng chia sê  khô  đaú, cú ng dự  pha n chê n đa ng, 

ca ng caô trô ng ca ng pha i phú c vú  anh êm, nhự chĩ nh 

Chú a đa  tự ng nê ú gựớng chô mô i ngựớ i qúa viê  c ha  

mĩ nh rự a cha n chô ca c mô n đê  . 

Ấnh chi  êm nhô m Tê rê xa đa  hô c hô i đựớ c thê m nhiê ú 

điê u quấ viê  c chiấ sê  Lờ i Chu ấ vờ i độấ n Tin Mứ ng trê n, 

va  qúa ba i ha t " Đa ú cô  tĩ nh yê ú thựớng", sê  lúô n nha c 

nhớ  chô anh chi  êm trông nhô m tinh tha n da n tha n, 

phú c vú  trông tĩ nh đôa n kê t húynh đê  . 

Ấnh trựớ ng nhô m cú ng nha c nhớ  anh chi  êm vê  Đa i Hô  i 

Ultrêya nga y Chú a nha  t 22/11/2015 vớ i chú  đê  " Sự  

tha  t la  gĩ  ? " xin anh chi  êm súy nghĩ  trựớ c đê  pha n chia 

sê  trông búô i Đa i Hô  i mang la i kê t qúa  mông ựớ c. 

(E.Nờ ) 

Lạy Chúa, xin cho chúng con hiểu rằng, phong trào của 
chúng con cần chiều sâu hơn là vẻ hào nhoáng bề ngoài. 

 Xin cho chúng con nhận biết rằng, những chương trình 
màu mè không nhất thiết mang lại thành công. 

 Xin Chúa cho chúng con biết hy sinh chính mình, để có 
thể hiến dâng mọi sự vì Chúa : thời giờ ; khả năng ; sức 
khỏe và ngay cả mạng sống của chúng con khi cần thiết. 

 Xin giúp chúng con can đảm trong mọi sáng kiến, khôn 
ngoan khi chọn lựa những phương tiện tốt, và quyết tâm để 
bảo đảm cho sự thắng lợi, mặc dầu có thể gặp thất bại. 

 Xin loại khỏi chúng con tính ganh đua, tự ái, hành vi thiếu 
tế nhị, tính tự cao tự đại và bất cứ những gì làm cho chúng 
con xa cách Chúa, gây chia rẽ hoặc làm nản lòng người 
khác. 

 Xin Chúa giúp chúng con đối xử với nhau bằng tình bác ái 
siêu việt, trọn vẹn, tương thân tương kính ; để mỗi người 
chúng con biết ưu tiên tìm kiếm những công tác hèn mọn 
nhất, và vui mừng trước những việc làm tốt đẹp của người 
khác. 

 Xin cho chúng con biết liên kết trong mục tiêu chung, để 
quy hướng về một tinh thần duy nhất, đó là tinh thần của 
Chúa Giêsu. Nhờ tinh thần này, chúng con thấy được sự tốt 
lành của Thiên Chúa khắc ghi trên gương mặt chúng con, 
cảm nghiệm được những âm điệu nồng ấm trong lời nói của 
chúng con, và nhìn ra trong cuộc sống chúng con một ý 
nghĩa trổi vượt trên thế gian, biểu lộ cho thấy Chúa đang 
hiện diện giữa chúng con. Amen. 


